ایــــران زمین

iran-newspaper

سال بیستوسوم شماره  6498پنجشنبه  28اردیبهشت 1396

ت جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا فرا رسید
موعد برگزاری انتخابات ریاس 

کوتاه از
ایران

فردا ،حماسهای به پهنای ایران

عکس :حسین طهوری

گــروه ایران زمیــن /قشــرهای
ت وگــو بــا
مختلــف مــردم ایــران در گفــ 
خبرنــگاران مــا شــرکت در دوازدهمیــن
ت جمهــوری و
دوره انتخابــات ریاســ 
همزمــان پنجمیــن دوره انتخابــات
شــوراهای اســامی شــهر و روســتا در
بیســتو نهم اردیبهشــت ماه جــاری را
یک ضــرورت ملی و تاریخی دانســتند و
بر حضور حداکثری در پای صندوقهای
رأی تأکیــد کردنــد .آنــان اظهارداشــتند:
از دالیــل مهــم دوام سیاســی و اســتقرار
مردمســاالری دینــی حضــور مــردم در
انتخابات است که باعث هموار شدن راه
توسعه کشور میشود .لذا انتظار میرود،
مــردم بــا حضــور پرشــور درانتخابــات و
انتخابــی آگاهانه ،بــار دیگــر گامی مهم
درعرصه تصمیمگیری کشــور بــر دارند.
آنان همچنین از همه گروهها ،بدون هیچ
نگاه سیاسی ،برای حضوری فعال در این
انتخابات دعوت به عمل آوردند.
ëëلــزوم حضــور حداکثــری مــردم در
انتخابات
آیــتاهلل «ســید محمد ســعیدی»،
تولیت آســتان مقدس حضرت فاطمه
معصومه(س) در قم ،با صدور پیامی،
از مردم همیشه در صحنه ایران دعوت
کرد ،تا با حضور حداکثری در انتخابات
پیش رو پاسخی کوبنده به دسیسههای
دشــمنان انقــاب و اســام دهنــد .در
ایــن پیام خطــاب به مردم تأکید شــده:
«ملت شــریف مؤمــن و انقالبــی ایران،
دشــمن همــواره میخواهد با دسیســه
و ایجــاد تفرقــه بــه اســام نــاب و نظام
مقــدس و آرمانهــای امــام امــت و
انقالب ضربه وارد کند .شما ملت بیدار
و همیشــه در صحنه ان شاءاهلل بار دیگر
بــا حضــور قاطــع در پــای صندوقهای
رأی و انتخــاب شــخصیتی انقالبــی،
دلســوز نظــام ،پشــتیبان دســتاوردهای
نظــام اســامی و حامــی محرومــان و
مســتضعفان ،بــه توطئههــای دشــمن
پاسخی کوبنده خواهید داد».
ëëاقوام و قبایل شیعه و سنی آماده خلق
حماسه
«محمدرضــا ســردار شــهرکی»،
معتمــد و بــزرگ طایفــه شــهرکی در
سیســتان و بلوچســتان نیز با بیان اینکه
تاکنون  260قوم و قبیله شیعه و سنی در
این اســتان شناسایی شدهاند که همگی
به دلیل عرق ملی و دینی آماده حضور
حماسی در انتخابات  29اردیبهشت ماه
هســتند ،افزود :اقوام و قبایل با توجه به
فرهنگ حاکم بر سیســتان و بلوچستان
از جایــگاه واالیــی نــزد مــردم ایــن دیار
برخوردارنــد ،به گونهای که در بســیاری
از مســائل اجتماعــی ،فرهنگــی و غیره

اهل سنت در آستانه تصمیمی سرنوشت ساز
سیدعالءالدین حیدری

برش

ایران اسالمی ،کشوری با ترکیبی زیبا از اقوام و مذاهب گوناگون است،
تنوعی با ظرفیت هایی بسیار در تقویت بنیان های امنیت و توسعه ایران
که می تواند زمینه ســاز آینده ای روشــن برای فرزندانش باشــد .حضور
ایرانیان در همه برهه ها و مقاطع حساس تاریخی (مبارزات با استعمار،
مبارزات دوران انقالب اسالمی ،استقرار نظام اسالمی ،جنگ تحمیلی،
ســازندگی و انتخابــات مختلــف) بیانگــر همدلــی و همراهــی هــای این
مردم با همدیگر اســت .مردم ایران فارغ از رنگ ،نژاد و مذهب مقاطع
مختلف این سرزمین را در کنارهم طی کرده اند و در این میان نقش اهل
ســنت به عنوان ایرانیانی معتقد و متعهد به آرمان های ایران و انقالب
همیشه برجسته و حساس بوده است .از جمله این برهه های حساس،
انتخابات مختلف در کشــور است .انتخابات در قاموس سیاسی ایران به
عنوان مکانیســم دخالت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خود ،نماد
مردمســاالری و دموکراســی اســت .اما اهل ســنت نیز مطالباتی قانونی
و مطابــق بــا مصلحت های معمول نظام اســامی داشــته و همیشــه و
همواره ســعی در طرح و پیگیری این مطالبــات از طریق مجاری قانونی
و رایزنی های معمول در ســطوح مختلف داشــته و دارنــد .از جمله این
راه هــا و مجاری حضور هوشــمندانه در انتخابات و بخصوص انتخابات
ریاســت جمهوری اســت .اینکه چه کســی یا چه تفکری ســکاندار کشتی
اجرایی کشــور باشد همیشــه دغدغه بزرگان و نخبگان اهل سنت بوده و
اینکه مطالبات اهل سنت در گفتمان چه جریان یا افراد حاضر درعرصه

میتــوان تأثیرگذاری آنــان را به وضوح
مشــاهده کرد .وی گفت :بزرگان و سران
طوایــف بهعنوان نقطه اتصــال مردم و
مســئوالن با توجه به اهمیت انتخابات
بهعنوان یکــی از مهمترین عرصههای
سیاسی کشور همواره مردم را به شرکت
حداکثــری در ایــن عرصــه تأثیرگــذار و

مهم ترغیب و تشــویق کردهاند .حضور
افــزون بــر  90درصدی مردم سیســتان
و بلوچســتان در انتخابــات ریاســت
جمهوری با توجــه به جمعیت بیش از
 2میلیــون و  700هزار نفری ســرمایهای
ارزشــمند اعتقــادی اســت .بــا توجه به
جایگاه باالی بزرگان ،سران و معتمدان

گره بزرگراه «همت» گشوده شد
تکمیــل ادامــه بزرگــراه همــت و
اتصــال آن بــه آزادراه کــرج  -قزویــن از
طریــق کنارگــذر شــمالی کالنشــهر کرج
و گــره گشــایی از آزادراه تهران  -شــمال
پس از  20ســال ،از تدابیردولت یازدهم
محسوب میشود که اکنون به بار نشسته

اســت« .ســید حمید طهایی» ،استاندار
البرز درباره ساخت ادامه بزرگراه همت
و آزادراه تهران  -شــمال به ایرنا ،گفت:
با پیگیریهای به عمــل آمده در دولت
یازدهــم و در نشســتهای متعــدد و با
اهتمــام ویــژه «محمدباقــر نوبخــت»،

رئیــس ســازمان برنامه و بودجه کشــور،
قطعــه یک و  2ایــن طرح بــا  96درصد
پیشرفت تقریباً تمام شده است .قطعه
ســوم این طــرح مهــم نیز به پیشــرفت
 25درصــدی رســیده کــه  4.7کیلومتــر
اســت و یــک هــزار متــر تونــل دارد کــه

رقابت ریاســت جمهوری انعکاســی داشته یا نداشته برای ما مهم بوده
وهســت .تجربه حضور در انتخابات متعدد و گفت و گوهای سیاســی در
ســطوح متفاوت نشــان داده که انعکاس مطالبات قانونی اهل سنت به
عنوان شــهروندان ایرانــی در گفتمــان اصالحات و اعتدال تبلور داشــته
و این تفکر توانســته در البالی برنامه های سیاســی خــود جایی نیز برای
پاســخگویی به مطالبات ما باز کرده و از قســمتی از این مطالبات قانونی
رونمایــی کنــد .این مطالبــات همان مــوارد قانونی و منطبــق بر نظرات
حضــرت امــام (ره) ورهبرمعظم انقــاب (مدظله العالی) در راســتای
وحــدت اســامی بــوده و همچنین ضامــن ارتقای ضریــب امنیت ملی
کشــور بوده و هســتند .لذا وجود اقوام و مذاهب یک فرصت بوده و توجه
به مطالبات آنها عامل ارتقای میزان همگرایی و امنیت جامعه است.
در سیســتان و بلوچســتان و تأثیرگذاری
آنــان در مســائل مختلــف اجتماعــی و
سیاسی و فرهنگی میتوان از آنان حتی
در مذاکرات و نشســتهای بین  2کشور
ایران و افغانستان و ایران و پاکستان نیز
بهعنوان یک ســرمایه عظیم اجتماعی
استفاده کرد.

براساس بررسیها ،حفاری این تونلها
در قســمت فوقانــی بیــش از  50درصد
پیشرفت داشته است.
اســتاندار البــرز خاطرنشــان کــرد:
همزمــان با ســفر رئیــس جمهــوری به
اســتان البرز اعتبارات این طرح تأمین و
پل تاريخي
بخش فيروزآباد
استان اردبیل
در سال ۱۳۱۲
و در زمان جنگ
جهاني دوم
توسط آلمانیها
ساخته شده
و همچنان
خودروهای
سبک و سنگین
از روی آن عبور
می کنند

گزارش
مصور

«ماموســتا فایق رســمتی» ،نماینده
مــردم کردســتان در مجلــس خبــرگان
رهبــری هــم شــرکت در انتخابــات را
رأی بــه توســعه و آبادانی کشــور ،اتحاد
و همدلــی مــردم بــرای مأیــوس کردن
دشــمنان اســام و انقــاب بیــان کرد و

اوراق مشارکت اختصاص یافته بود ،اما
اوراق  4ســاله بــود و پیمانکار تمایلی به
دریافت آن نداشــت که رئیس ســازمان
برنامه و بودجه کشور قول داد اگر تالش
شــود ،این طرح در زمانبنــدی مقرر به
پایان برســد ،این اوراق تبدیل به اســناد

خزانه یک ساله میشود که در پیشرفت
کار تأثیرگــذار بــود .طهایــی تصریــح
کــرد :دربــاره آزاد راه تهران  -شــمال که
 29کیلومتــر آن در ایــن اســتان اســت
نیــز امیدواریم در  6ماه اول ســال  96به
نتیجه نهایی برسد.

عکس :احمد ظهرابی

عکس :جمشید احمدی

تولید برق در کردستان
 2برابر نیاز استان است

عکس :وحید حسینی

عکس :ایرنا

تکیه معاونالملک ،از جمله آثار زیبا و باشکوه دوره قاجاریه در کرمانشاه

ëëرأیبهتوسعهوآبادانیکشور

افزود :شرکت در انتخابات حق و تکلیف
شــرعی و قانونــی مــردم بــرای ســهیم
شــدن در اداره امور کشور است .به گفته
ماموســتا رســتمی ،هماکنون مشکالت
بسیاری برای کشورهای منطقه رخ داده
که میتــوان بــا انتخاب اصلــح همانند
گذشــته امنیت پایداری برای ایران رقم
زد .بــرای نجــات مملکــت از زیــان این
مســائل انتظــار مــیرود تمامــی آحــاد
مردم با شــرکت حداکثری در انتخابات
وفــاداری دوبــاره خــود بــه آرمانهــای
انقالب اسالمی را ثابت کنند.
ëëمنطقــی نبــودن حضــور نیافتــن در
انتخابات
حجتاالســام «نــوراهلل قدرتــی»،
رئیس کل دادگســتری خراسان شمالی
نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه حضــور نیافتن
درانتخابــات بــا هیــچ منطقــی ســازگار
نیســت ،افــزود :انتخابــات سرنوشــت
نظــام را رقــم میزنــد و از ســوی دیگــر
شرکت در انتخابات هم حق است و هم
یــک تکلیف که باید همــگان در تعیین
سرنوشت خود مشارکت داشته باشند.
ëëاهمیتشرکتدرانتخابات
«منصــور غالمی» ،رئیس دانشــگاه
بوعلیســینای همدان هم با اشــاره به
اینکه اعتبار هر کشوری به مقبولیت آن
نظام از سوی مردم است ،تصریح کرد:
در شرایط فعلی کشور و منطقه حضور
مردم در صحنههایی چون انتخابات از
اهمیت و حساسیت بسزایی برخوردار
اســت؛ بــه هــر میزانــی کــه مشــارکت
مــردم در امــر انتخابــات باالتــر باشــد،
در حقیقــت نماینــده قانونــی و رئیس
جمهــوری آنــان از حمایــت بیشــتری
برخوردار اســت و با اقتدار بیشــتری به
انجام امور میپردازد.
ëëشوق رأی اولیها
برایحضوردرانتخابات
«مســعود مهــران نیــا» ،معــاون
پرورشــی و فرهنگــی اداره کل آموزش و
پرورش استان البرز نیز با تأکید بر اینکه
 37هــزار و  703دانشآموز این اســتان
بــرای نخســتین بــار فــردا در انتخابــات
ریاســت جمهوری و شــوراهای اسالمی
شهر و روستا نقش آفرینی خواهند کرد،
افزود :بر اســاس سرشــماری ســال ،95
این تعداد دانشآموز واجدین شــرایط
رأی در ردیــف رأی اولیهــای اســتان
قــرار گرفتهانــد .مهــران نیا اضافــه کرد:
بــرای آشــنایی دانشآمــوزان رأی اولی
بــا انتخابــات و نقــش مشــارکت مــردم
در انتخابــات ،همایــش رأی اولیهــا در
نواحی و مناطق هشــت گانــه آموزش و
پــرورش این اســتان برگزار شــد .اســتان
البرز  440هزار دانشآموز دارد.

تولید

عطر و بوی گل محمدی در فضای قمصر کاشان

موتورساعت تاریخی عمارت شهرداری تبریزکه هر ۲۴ساعت یک بار کوک می شود
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نیروگاه سیکل ترکیبی ســنندج با تولید  956مگاوات برق 2 ،برابر میزان مصرف
اســتان برق تولیــد میکند« .محمد مصطفــی نجفیان» ،مدیرعامل شــرکت توزیع
ت وگو با ایرنا ،افزود :این نیروگاه شــامل  2واحد ســیکل
نیروی برق کردســتان در گف 
ترکیبی به ظرفیت  320مگاوات است و با ساخت این  2واحد بخار و تکمیل سیکل
ترکیبی این نیروگاه ،ظرفیت اسمی تولید انرژی آن به  956مگاوات رسیده است .به
گفته وی ،شــبکه برق کردستان در 3ناحیه کرمانشــاه ،همدان و آذربایجان غربی به
شبکه سراسری برق وصل شده است .نجفیان با اشاره به تولید برق از سدهای استان،
اضافه کرد :هماکنون در ســد آزاد ســنندج نیروگاه  10مگاواتی فعال شده و کردستان
به ســبب داشــتن چند سد درحال بهرهبرداری و در دســت ساخت از قابلیت زیادی
در این زمینه برخوردار اســت .این اســتان با داشتن بیش از  300روز آفتابی در سال و
دشتهای بادگیر در «زرینه»« ،قروه» و «بیجار» ظرفیت خوبی در زمینه انرژیهای
پاک ازجمله برق خورشیدی و بادی دارد .هماکنون  8روستای استان دارای نیروگاه
برق خورشــیدی بوده و کار تحقیقاتی در زمینه ســاخت نیروگاه بادی در زرینه انجام
شده و در دشت قروه و بیجار نیز در دست اقدام است؛ در صورتی که سرمایهگذاران
داخلی وخارجی بخواهند در زمینه تولید انرژیهای پاک (برق خورشیدی و بادی) در
کردستان سرمایهگذاری کنند ،مسئوالن از این امر استقبال میکنند.
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افتتاح بزرگترین پل کابلی تک پایلون
کشور در شیراز

بــزرگ تریــن و طویلترین پل کابلی تک پایلون (کشــیده
شــدن عرشــه پل بــه یک یا چند بــرج که عموماً به شــکل
 Aاســت) کشــور بــا  ۲هــزار و  ۶۰متــر طول و صــرف  ۱۲۰میلیــارد تومان هزینــه ،در
شــیراز افتتاح شــد .به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما ،ســاختار این پل به صورت
کابلهــای پیــش تنیده اســت و روی ۵۲پایه ســوار شــده و ارتفاع پایلــون اصلی آن
 ۶۳متر اســت .علت اصلی ســاخت این طرح به صورت کابلی ،فاصله زیاد میان
ســتونهای پــل بهدلیــل وجــود ایســتگاه متــرو در زیــر عرض پل اســت که توســط
 ۴۸غالف که  ۲هزار و ۵۰۰کابل از درون آن عبور کرده ،نگهداری میشــود .تســهیل
تردد در راههای شرقی -غربی و شمالی -جنوبی میدان ولی عصر(عج) ،دسترسی
ســریعتر به جادههای کمربندی شهر ،افزایش ســرعت عبور و مرور و کاهش زمان
انتظاردرچراغقرمزودرنتیجهکاهشمصرفسوخت،آلودگیهایصوتی،زیست
محیطی و تصادفات و افزایش ایمنی مردم از اهداف اجرای این طرح است.

کشف تونلی بزرگ در معدن نمک چهرآباد
زنجان  -خبرنگار «ایران»  /در چهارمین فصل کاوش باســتان
شناســی هیأت مشــترک اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و
گردشگری استان زنجان و موزه و دانشگاه «بوخوم» آلمان در معدن
چهرآبــاد زنجــان ،تونلی بزرگ بــا چند فضای مرتبط با هم کشــف
شــد« .ابوالفضل عالی» سرپرســت ایرانی هیأت مشــترک باســتان
شناســی معدن نمک چهرآبــاد گفت :این تونل احتمــاالً مربوط به
دوران میانی اســام (سلجوقی) اســت .فضاهای جدید مکشوفه که
دردل کــوه کنده شــده ،طی چند روز گذشــته مشــخص شــده و هنوز
کاوش و پژوهش چندانی در آن انجام نشــده اســت .تونل یاد شــده
در بخش شــمال غرب محدوده کاوش شــده در ســالهای گذشــته
قرار دارد و طبق مشــاهدات اولیه و بررســی اشیای مکشوفه از داخل
فضاهای مختلف آن ،احتماالً تونل دردوره سلجوقی مورد استفاده
معدنــکاران بــوده و در دورهای کــه هنوز مشــخص نیســت ،به دلیل
ریزش بخشهایی از آن فروریخته و تخریب شــده است .در صورت
قطعی شدن قدمت تونل تازه کشف شده ،برای نخستین بار مدارکی
از استخراج نمک و حضور معدنکاران دوران میانی اسالم در معدن
نمک چهرآباد (دوزالخ) دیده میشود.

نخستین مشعل پارس جنوبی خاموش شد

بوشــهر -خبرنگار «ایران»  /نخستین مشعل درپاالیشــگاه اول مجتمع گاز
پارس جنوبی درآئینی در عسلویه خاموش شد .معصومه ابتکار ،رئیس سازمان
حفاظــت محیط زیســت دراین آییــن گفت :دولــت یازدهم تالش کرده تا رشــد
بخشهایمختلفنفت،گازوپتروشیمیهموارهبدونآالیندگیباشدوخاموش
شــدن نخستین مشعل پاالیشــگاههای پارس جنوبی نیز در همین راستاست .بر
اســاس برنامهای که مجتمع گاز پارس جنوبی بــرای حذف فلرها در این منطقه
طراحی کرد ،این مشعل خاموش شد و در واقع تبدیل به مشعل سبز شد.

پرداخت تسهیالت پرورش ماهی در خراسان شمالی
بــر اســاس تفاهم با صندوق مهر ،تســهیالت با کارمــزد  4درصد به
پرورشدهندگان ماهی در خراســان شــمالی پرداخت میشــود .به
گــزارش خبرگــزاری صدا و ســیما« ،محمــد علی مصباحــی» ،مدیر
شــیالت و امور آبزیان ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان شمالی با
اشــاره به هزینههای فراوان پرورش ماهی ،افزود :امســال  19پرونده
طرح پرداخت تســهیالت پرورش ماهی به ارزش  5میلیارد ریال به
بانکهای مربوطه در این استان معرفی شد .سال گذشته برای ایجاد
و توســعه  64طرح پرورش ماهی اســتان 96 ،میلیارد و 740میلیون
ریال تســهیالت ازســوی یکی از بانکهــا ،صنــدوق کارآفرینی امید،
اعتبارات رهبری ،ملی و اقتصاد مقاومتی پرداخت شد.

برداشت گل محمدی برای نخستین بار در بم
برداشــت گل محمــدی بــرای نخســتین بــار از  6هکتار گلســتانهای مناطق
سردسیر شهرستان بم در استان کرمان آغاز شد .به گزارش خبرگزاری و سیما،
«رضــا قهــری» ،مدیــر جهاد کشــاورزی بــم پیشبینی کــرد :از هر هکتــار این
گلستان بیش از یک هزار و  600کیلوگرم گل و در پایان فصل برداشت  10تن
گل به صورت «تر» در این شهرستان برداشت شود.

بازگشت  710واحد تولیدی راکد هرمزگان
به چرخه تولید

 710واحد تولیدی راکد و نیمه فعال هرمزگان در  1.5ســال گذشــته با
دریافت تســهیالت به چرخه تولید و فعالیت بازگشته است« .صالح
توگو با
دریانــورد» ،رئیس ســازمان برنامــه و بودجه هرمــزگان در گف 
ایرنا،اظهارداشت:دراینمدتبافعالیتکارگروهتسهیلورفعموانع
تولید950،میلیاردتومانتسهیالتبهاینواحدهاپرداختشدهاست.
وی با تأکید برمصمم بودن دولت برای از میان برداشتن موانع تولید،
افزود :در سالهای گذشته شماری از واحدهای مستقر درشهرکهای
صنعتی اســتان به دلیل نبود ســرمایه درگــردش ،نیمــه کاره بودن و
حتی نداشــتن مواد اولیه و اعتبار الزم برای بهســازی ماشــینآالت به
صورت راکد درآمده بودند که طی 1.5سال گذشته دهها واحد از آنها به
چرخهتولیدبازگشتهاست.باتدبیردولتیازدهمبخصوصفعالیت
کارگروههای رفع موانع تولید دراستانها بازگشت دوباره صدها واحد
صنعتی مســتقر درشهرکهای صنعتی کشوربه چرخه تولید باعث
ایجاد  132هزار شغل شده است و در هرمزگان نیزطی مدت یادشده
با عملی شــدن مصوبات کارگروه رفع موانع تولید از توقف فعالیت و
تعطیلیکامل 100واحدتولیدیکوچکومتوسطوهمچنینازتملک
واحدهایبدهکارازسویبانکهاجلوگیریشدهاست.

محدودیت ترافیکی درجاده کرج  -چالوس اجرا نمیشود
با توجه به برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاســت جمهوری و پنجمین
دوره شــوراهای شــهر و روســتا ،اجــرای محدودیــت ترافیکــی روز جمعــه 29
اردیبهشــت مــاه در جــاده کــرج  -چالــوس در مازنــدران لغو شــد .ســرهنگ
توگو با ایرنــا ،افزود :با
«رضــا گودرزی» ،رئیس پلیس راه اســتان البــرز درگف 
برنامــ ه ریزیهای انجام شــده ایــن محدودیت اجــرا نمیشــود ،اما چنانچه
افزایــش ترافیک و گره ترافیکی ایجاد شــود به صــورت مقطعی محدودیت
اعمال خواهد شــد .برای پیشــگیری ازهرگونه ترافیک درایــن جاده رانندگان
درشانههای خاکی اقدام به توقف نکنند.

